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 یدهچک
 چندبعیدی  مید   بیین  این در که است شده مطرح شکوفایی زمینه در مختلفی های نظریه تاکنون

 کیه  افیرادی  راستا این در. باشد می برخوردار بسزایی اهمیت از سلیگمن دیدگاه از پرما شکوفایی
 خیو   اجتمیاعی  و شخصیی  زندگی در عملکرد و هیجانی نظر از دارند، شکوفایی از باالیی سطح
 تحلییل  هدف با حاضر پژوهش رو ازاین هستند؛ دور به روانی بیماری هرگونه از و کنند می عمل
 دییدگاه  بیر  یید کتأ بیا  شیکوفایی  هیای  مؤلفیه  به نسبت ابتدایی دوره آسمان های هدیه های کتا 

 از پی   کیه  صورت این به باشد، می محتوا تحلیل حاضر پژوهش روش. است شده انجام سلیگمن
 عنیوان  بیه  پیاراگراف  هیر  تعیین و تحلیل های مالک عنوان به نظر مورد های مؤلفه کردن مشخص
 آزمیون  از همچنیین  شد؛ پرداخته ها داده تحلیل به رومی ویلیام روش از استفاده با تحلیل، واحد
 اسیناد . گردیید  اسیتفاده  مذکور محتوای در ها مؤلفه برازش نیکویی کردن مشخص جهت دو خی
 پژوهش نمونه و جامعه حجم ابتدایی، دوره آسمان های هدیه های کتا  پژوهش این تحلیل مورد
 بررسیی  میورد  محتیوای  از آمیده  دسیت  بیه ( ISE= 0/74) درگییری  ضریب به توجه با. بود  یکی
 هیای  مؤلفیه  بیه  ابتیدایی  دوره آسیمان  های هدیه های کتا  توجه میزان که داشت اظهار توان می

 دو خیی  آزمیون  از حاصل نتیجه همچنین است؛ بوده فعا   صورت به و مطلو  حد در شکوفایی
(Sig: 0/000، Chi-Square: 67.984a )معنیاداری  تفیاوت  پرما شکوفایی های مؤلفه بین که داد نشان 

 مؤلفیه  و فراوانیی  بیشیترین  دارای فراوانی درصد 11/10با  یابیدست مؤلفه که ای گونه به. دارد وجود
 .اند داده اختصاص خود به را فراوانی کمترین فراوانی، درصد 23/7مثبت با  روابط
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 مقدمه

 و اسغ  کغرد  مشغوو  خود به را اندیشمندان ذهن دیرباز از که باشد می موضوعی انسان شکوفایی
 هغایسغا  در. جسغ  2ارسغوو فلسغیی هغایاندیشغه در توانمی را 1شکوفایی هاینشانه نخستین

 کغه اس  داشته فردی قوت نقاط روی تمرکز به نسب  توجهی قابل گرایش  مثب  شناسی روان گذشته
 شغکوفایی ارسغوو عقیغد  بغه(. 2014 همکغاران  و شرنوف) دارد آن در را سهم بیشترین شکوفایی

 موالعغه از شناسغیروان علغم امغروز (. 1999 3هیغل ) باشغدمغی جامعغه از ایدئا  حالتی جمعی
 4سغلیممن ) اسغ  داد  جهغ  توییغر شناسیروان و فردی شکوفایی به فلسیی و جمعی شکوفایی

 بررسغی و بحث مورد توانمی گراییسعادت و گراییلذت رویکرد دو را شکوفایی رو ازاین ؛(1999
 فرد تجربیات و احساسات بر گراییلذت تأکید که صورت این به(. 2008 5رایان  و دسی) داد قرار
 و دسغی) شودمی تداعی درد رساندن حداقل به و لذت افزایش با و( 2009 6آناس  و کیز) باشدمی

 و شغادی مثبغ   هغای هیجان فرد که شودمی محقق زمانی خوب زندگی نظر این از(. 2001 رایان 
 اثغر بغر شغادی احسغاس کغه اسغ  بغاور ایغن بغر گراییسعادت رویکرد اما کند  تجربه را موفقی 

 گرایغیسغعادت رویکغرد در(. 2008 رایغان  و دسغی) آیغدمغی دس به فرد استعدادهای شکوفایی
 هغاارزش کنار در زندگی و بخشش و فرد رشد باشد  شادی احساس شامل آنکه از بیش بودنخوب

 بیشغتری رسغمی  رویکغرد دو این به تعاملی نما  امروز  (.2008 7سنمر  و ریف) شود می قلمداد
 مهغم عوامغل از همغدیمر کنغار در مناسغ  عملکغرد و هیجانغات احساسغات  که صورتی به دارد؛

 (. 2009 آناس  و کیز) آیندمی شمار به روان سالم 
 ترکیغ  اسغ  الز  و باشغد می چندبعغدی میهغو  یغ  شغکوفایی شد  گیته موال  به باتوجه

 و( 1393 همکغاران  و هژبریان) شود گرفته کار به آن تحقق برای محیوی و فردی عوامل از مولوبی
 مؤلیغه یغا بعغد هغر از سغالمتی سغو  فغرد کغه بییتغد اتیاق زمانی تنها تواندمی شکوفایی حداکثر

 روابغ  شغامل سغاز   یعنوان  به شکوفایی میان این در(. 2011 سلیممن ) کند تجربه را شکوفایی
و  8دینر) اس  هدفمند و دارمعنا زندگی به باور و اعتماد و شایستمی احساس دهند   پاداش و مثب 

 مغنظم طوربه کنند می عمل خوب دارند  خوبی احساس شکوفا افراد همچنین(. 2010 همکاران 
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 بغا سغازند  صغورتبغه انغد برجسغته خغود روزانه زندگی در کنند می احساس را مثبتی هایهیجان
 و شخصغی زندگی در عملکرد و هیجانی نظر از و( 2007 کیز ) دارند مشارک  خود اطراف محی 

 را منیی هایهیجان که زمانی نیز و( 2009 همکاران  و 1میچالی ) کنندمی عمل خوب اجتماعی
 بهغر  انوبغاقی ایمقابلغه هغایمهغارت از دهند نشان ضعف خود از اینکه از بیشتر کنند می تجربه

 گسغغترش و بهترشغغدن و رشغغدکردن آمغغادگی بنغغابراین(. 2013 همکغغاران  و 2فالیغغ ) گیرنغغدمغغی
 و دینغر) کننغد برقرار اطمینان قابل و صمیمانه رواب  دیمران با توانند می و دارند را خود هایتوانایی

 فعالیغ  در را کمتغری محدودی  و برندمی لذت بیشتر اجتماعی رواب  از نیز و( 2010 همکاران 
 تجربغه را شغکوفایی از بغاالیی سغو  کغه افغرادی(. 2009 3هغاپرت ) کنندمی تجربه خود روزانه

 از و کننغدمغی عمغل خغوب اجتمغاعی و شخصغی زندگی در عملکردی و هیجانی نظر از کنند؛می
 (.2016 همکاران  و ممتاز) هستند درامان روانی بیماری هرگونه
 جهغان شناسغیروان نظا  در که اس  این مثب  یشناس روان هدف شد  گیته موال  به توجه با
 توییغر زندگی در هاکییی  بهترین سوی به را چیزها بدترین ترمیم به صرف توجه و کند ایجاد تحو 

 راسغتا همغین در باشغد؛می انسان شکوفایی و شادکامی علم گرامثب  شناسیروان حقیق  در. دهد
 بغغرای را را  مشغغخ  چغغارچوبی ارائغغه بغغا سغغلیممن دیغغدگا  از 4پرمغغا شغغکوفایی چندبعغغدی مغغد 

 از لغذت شغامل را شغکوفایی هغایمؤلیغه سغلیممن. اس  گشود  زمینه این در بیشتر هایپژوهش
 درگیرشغدن و شدنمشوو ) 6اشتیاق  (آیند  و حا  گذشته  وقایع تما  به بینانهخوش نما ) 5زندگی

 ارتبغاطی هغایپیغا  بغه فعاالنغه و سازند  گوییپاسخ مهارت داشتن) 7مثب  رواب   (وجود تما  با
 9دسغتیابی( و خغود از تغر بزرگ و برتغر میهومی به کردنخدم  و داشتنتعلق) 8معناداری  (دیمران

 چنغین با و (2018 سلیممن ) داندمی( وظایف کردن تکمیل کیای  و توانمندی هدف  به رسیدن)
 روانغی مشغکالت و هادغدغه کاستن و زندگی از رضای  ایجاد جه  در بلندی هایگا  رویکردی

 افغزایش بغه 10گغرامثبغ  شناسغی روان بنغابراین ؛(1395 علیغزاد   و مظیغریفتحی) اس  برداشته
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 روانی هایتنش و هااسترس مقابل در افراد کردن توانمند و جامعه در شناسیروان مثب  هایقابلی 
کیغد آن افزایش راهکارهای و مثب  ابعاد بر بالینی هایجنبه بر تکیه جای به و پردازدمی  کنغدمغی تأ

 و سغالمتی تغأمین خغود  بغه بخشغیدن التیغا  توانغایی افغراد که اس  مدعی و( 2005 1کامپتون )
 و ذاتغی نیروهغای به دستیابی و شناسایی به قادر را افراد درمانمران  اگر و دارند را عملی راهکارهای

 کننغد محافظغ  عغاطیی مشغکالت تغأثیر برابر در را آنها سپری مانند توانندمی کنند  شانرشدیافته
 (.73ص  2012 سلیممن  و 2فوریرد)

 یکغی. گیرد صورت شکوفایی آن طی در که دارد خاصی شرای  سلسله ی  به نیاز شدن شکوفا
 تغوانمغی آن جملغه از کغه اس  فرهنمی و محیوی اجتماعی  شرای  امر این تبیین برای هازمینه از

 بغروز در شغرای  این مجموع. برد نا  بیرونی هایمشوق و محی  بودن غنی مناس   سرمشق وجود
 تغوانمغی را شغکوفایی مقولغه بنغابراین ؛(2018 همکاران  و هژبریان) دارد اساسی نقش شکوفایی

 شناسغیروان دیغدگاهی براساس زیرا گرف   درنظر مدرسه آموزشی هایبرنامه برای مبنایی عنوانبه
 و شغادکامی شغکوفایی  مانند میاهیمی و بهزیستی هایمهارت آموزش به توانندمی مدارس مثب  
 نغا  مثب  آموزش که اس  دیدگاهی همان این(. 2009 همکاران  و سلیممن) بپردازند بینیخوش

 ارتقغای منظغوربغه آموزشغی هغایدستورالعمل بهترین با مثب  شناسیروان میاهیم از ترکیبی و دارد
(. 2017 همکغاران  و اسغلم ) باشغدمغی آموزشغی هغایمحی  در آموزاندانش شکوفایی و رشد

 را آموزاندانش و دهدمی گسترش علمی توانایی فراسوی به را مدارس نقش مثب  آموزش درحقیق 
 ایجغاد بغا را یغادگیری توانغدمغی کغه اسغ  مغدعی و( 2010 هوت ) کندمی آماد  شدنکامل برای

 دهغد افغزایش مغدارس و کغالس در هدفمنغد شد طراحی هایروش با مثب  تجربیات و هیجانات
 مشغارک  سغب  مثبغ  جغوی ایجغاد عل  به بهزیستی و شادکامی همچنین (.2014 بوزکورت )

 مغدارس رو ازایغن ؛(2014همکغاران   و گغونزا ) شغودمغی او بهتغر یادگیری درنهای  و آموزدانش
 توانندمی و دارند آموزاندانش بهزیستی و سالم  ارتقای و بیماری از پیشمیری برای باالیی ظرفی 

 . دارند نیاز آنها به آموزاندانش که باشند هاییشایستمی و هامهارت از مهمی منبع
 در مغذه  و دیغن نقغش اس   برخوردار زیادی اهمی  از که موضوعاتی از یکی راستا این در
 در بحغث بشغری  دانغش روزافزون و سریع رشد با گذشته هایدهه در رو ازاین اس ؛ انسان زندگی

 شناسغی روان و شغد  موغر  دیمغر زمغان هغر از بیش زندگی مختلف هایجنبه در دین نقش زمینه
 از نیغز اسغالمی هغایآموز  در. اس  بود  بار  این در گیتمو و بحث میدان که اس  علومی ازجمله

                                                           

1. Compton 
2. Foreard 
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 شناختیروان آثار که شد  یاد روانی تعالی و گشایش عامل عنوانبه او ذکر و خالق با ارتباط برقراری
 (.1392 همکاران  و نارویی) آوردمی ارموان به را بسیاری بخشیسالم  و

 جامعغه افراد همه برای شکوفایی و بهزیستی از برخورداری که دانس  باید هابحث این میان در
 زنغدگی اسغاس و اسغ  دوچنغدان کودکی دور  در آن به توجه و پرداختن ضرورت اما دارد  اهمی 

 ایغن در تربیغ  و تعلغیم چمونمی به کییی  این. دارد بستمی کودکی دور  کییی  به نیز بزرگسالی
 و عقالنغی جسغمانی  رشغد و اخالقغی امغور انسغانی  کرامغ  شخصی   زیرا اس   وابسته دور 

 .گیردمی شکل دیمران با او ارتباط اثر بر دور  این در کودک فرهنمی
 شد  انجا  مدارس در شکوفایی به پرداختن و توجه اهمی  زمینه در هاییپژوهش راستا این در

 و بهزیسغتی افغزایش در را مثب  آموزش مداخله اثر پژوهشی در( 2017) همکاران و 1روث. اس 
 باالتری سو  به آموزاندانش که داد نشان هایافته. کردند بررسی روانی شناسیآسی  عالئم کاهش

 کغه داد( نشغان 2014) 2استینمتز و شوشانی پژوهش نتیجه. اندیافته دس  بهزیستی ابعاد تمامی از
 تحصغغیلی اضغغوراب و افسغغردگی عالئغغم چشغغممیر کغاهش سغغب  تنهغغانغغه مثبغغ  آمغغوزش برنامغه
 در. گغرددمغی آنان بهزیستی و خودکارآمدی نیس  عزت افزایش موج  بلکه شودمی آموزاندانش

 مدرسغه در مثبغ  آمغوزش مداخلغه ارائغه کغه دریافتند( 2011) همکاران و 3سوزانا دیمر پژوهشی
 گرو  در خود ارزش و زندگی از رضای  امید  سو  که ایگونهبه دهد؛ افزایش را زیستیبه تواندمی

 در( 1397) همکغاران و پسغندطغالع حکیمغی . اسغ  یافتغه افغزایش تغوجهی قابل طور به مداخله
 سغو  افغزایش بغه قغادر چشغممیری طرز به مثب  آموزش برنامه که رسیدند نتیجه این به پژوهشی
 همکغاران و رضایی رسا  پژوهش هاییافته. اس  آموزاندانش شخصیتی هایتوانمندی و بهزیستی

 تواندمی شکوفایی آموزش ویژ طور  به و گرامثب  شناسیروان از استیاد  که دهدمی نشان( 1396)
 پغژوهش نتیجغه. شغود واقغع مغؤثر دبیرستانی آموزاندانش استرس و اضوراب افسردگی  کاهش در

 افغزایش بغه سغلیممن شغکوفایی مداخلغه کغه اسغ  ایغن بیانمر( 1396) اسماعیلی و شاهسواری
 مقد  فاضلیان و نصیری. انجامد می اجتماعی اضوراب اختال  به مبتال دختران اجتماعی شایستمی

 بهزیسغتی و اجتمغاعی سغازگاری ارتقغای در قرآنغی هغای نداستا که دریافتند پژوهشی در( 1395)
 .  اس  مؤثر آموزاندانش یشناخت روان

 و فغردی زنغدگی در رفتارهغا از بسغیاری که اس  الز  نکته این بیان شد  گیته موال  به توجه با
 و( همغان) شودمی ارزیابی نیز آنها با اغل  و باشدمی مذهبی باورهای و هاآموز  از متأثر اجتماعی

                                                           

1. Roth 

2. Shoshani & Steinmetz 
3. Susana, C. 
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 بهزیستی تأمین باید آموزاندانش تحصیلی پیشرف  بر افزون پرورش  و آموزش مأموری  که آنجا از
 پغژوهش پیشغینه مغرور بغا باشغد  نیغز آموزاندانش هایتوانمندی دیمر و شکوفایی سو  افزایش و

 آمغوزش  و آمغوزاندانغش بغا آن ارتباط و شکوفایی زمینه در هاییپژوهش گرچه که دریاف  توانمی
 دیغدگا  از درسغی هغای کتاب تحلیغل به که نشد یاف  پژوهشی اّما اس ؛ گرفته انجا  درس کالس
 پغرورش آنها اصلی هدف که شد پرداخته «آسمان هایهدیه» کتاب در ویژ  به شکوفایی  هایمؤلیه

 هغایکتغاب تحلیل هدف با حاضر پژوهش رو ازاین اس ؛ اجتماع در بهتر زندگی و انسانی کرام 
 تغا اس  شد  انجا  سلیممن دیدگا  از شکوفایی هایمؤلیه به نسب  ابتدایی دورۀ آسمان هایهدیه

 :دهد پاسخ زیر هایپرسش به
 شغد  توجغه ییشغکوفا یهامؤلیه به ییابتدا دور  آسمان یهاهیهد یهاکتاب در زانیم چه به .1

 اس ؟

 دور  آسغمان یهغاهیغهد یهغاکتغاب در ییشغکوفا یهامؤلیه عیتوز در یمعنادار تیاوت ایآ .2
 دارد؟ وجود ییابتدا

 ییشغکوفا یهغامؤلیغه بغا را مخاطغ  زانیم چه به ییابتدا دور  آسمان یهاهیهد یهاکتاب .3
 سازد؟یم ریدرگ

 
 پژوهش شناسیروش

 بغه توجغه دیدگا  از ابتدایی دور  آسمان هایهدیه درسی هایکتاب بررسی منظور بهحاضر  پژوهش
 بغه توجغه بغامحتوا سود بغرد  اسغ .  یلتحل ی و تکن یاز روش موالعه اسناد ییشکوفا هایمؤلیه
 آسغمان هغایهدیغه هغایکتغاب در شکوفایی هایمؤلیه به توجه میزان بررسی یعنی پژوهش  هدف

 توجغه شغاخ  توانس میقرار گرف  که  نظرمد محتوایی عنوانبه شد یاد هایکتاب ابتدایی  دور 
 یپغژوهش محتغوا یغنا یغلاسغناد مغورد تحل رو ازایغن باشغد؛ ابتغدایی دور  در شغکوفایی میهو  به

حجغم  ین. همچنغاسغ  1399−1400 تحصیلی سا  در ابتدایی دور  آسمان هایهدیه هایکتاب
 تحلیل مورد مذکور هایکتاب محتوای تما  دیمر عبارت به باشد؛می یکسان ینمونه و جامعه آمار

 دور  هغایکتاب مجموعه از هدف به معووف گیرینمونه روش از استیاد  با و گرفتند قرار بررسی و
( 2018) سغلیممن دیدگا  براساس پرما شکوفایی هایمؤلیه پژوهش این در. شدند انتخاب ابتدایی

 .  اس  «یابیو دست معناداریرواب  مثب    اشتیاق  زندگی  از لذت» مؤلیه پنج شامل که شد تعیین
 سغپس. شغد گرفتغه نظر در تحلیل واحد ی  عنوانپژوهش هر پاراگراف از متن درس به ینا در

و  گرفغ  انجغا  شکوفایی هایبه مؤلیه یلتحل یاز واحدها هری پرداختن  یزانمحاسبه م یاتعمل
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 از هریغ  بغه مربغوط واحغدهای تعغداد و گرفتغه قرار واحد نمونه جدو  در هاواحد ینهرکدا  از ا
 1یروم یلیا مذکور از روش و یمحتوا یبررس منظور بهدر مقابل آن نوشته شد.  ییشکوفا هایمؤلیه

 توجه میزان لحاظ از هاکتاب این با 2مخاط  درگیری ضری  یینو تع یلتحل یدر پردازش واحدها
 یمجمغوع فراوانغ یماز تقس یریدرگ ی ضر روش ینا دراستیاد  شد  اس .  ییشکوفا هایمؤلیه به

 بغاور به. آیغدمغی دسغ  به غیرمغرتب  یلتحل یواحدها یمجموع فراوان برمرتب   یلتحل یواحدها
 با زموآنشدا یگیردر شاخ  که س ا  شد ئهارا  فعا رتصو بهو  مناس  کتابی میرو یلیغغغغغغا و

  فعا رتصو بهکغغغه  کتابی هر یمررت دعبا به ؛باشد 5/1از  کوچ ترو  4/0 از تر رگبز آن ایمحتو
 وگرنغغغغغغه  هدد ئهرا ارا علمی تموضوعاو  موال  ٪70 کثراحدو  ٪30 قلاحد باید دمیشو ئهارا

و  حیاطر یاگونه به میبایس  سیدر  برنام ایمحتو نتیجه در. دبو هداخو فعغغا غیر بکتا ایمحتو
را  نناآ فعاالنه عملو  فکتشاا مینهو ز دنمیزابر یگیردیا به نسب را  زانموآنشکغغغغغغغه دا دشو ئهارا
 مجمغوع جغدو   در موجغود درصغدهای محاسغبه جهغ  همچنغین (.1986 ی )روم زدسا همافر

 از هریغ  درصغد و گرفتغه نظر در درصد 100 را( یرمرتب مرتب  و غ ی)واحدها تحلیل واحدهای
 در. شغد محاسغبهدرصغد( 100) تحلیغل واحدهای مجموع از تناس  جدو  از استیاد  با هامؤلیه

 شغکوفایی هغایمؤلیغه توزیع نحو  و برازش نیکویی معناداری  تیاوت بررسی برای حاضر پژوهش
 .شد استیاد  دو خی آزمون از مذکور محتوای در پرما

 یهمرا  با فرمغ یممنسل یدگا پرما از د شکوفایی هایمؤلیهپژوهش   ییاز روا یناناطم منظور به
 بغر مبنی را خود نظرات تا شد داد  قرار شناسیروان یدسه تن از اسات یاردر اخت یرو خ یبه صورت بل

 محتوای بودنغیرفعا  یا فعا  ی جه  تشخ یاریمع عنوانبه توانندیم مذکور هایمؤلیه آیا اینکه
بغر  هولسغتی ضغری و  ینغدنما ارائه شوند  گرفته نظر در ییشکوفا ینهزم درمورد موالعه  هایکتاب

پژوهشمران بغه صغورت  یایی پا یینتع منظور به ینهمچن شد؛ محاسبه 77/0نظر کارشناسان  یمبنا
( مغورد 30)جمعًا  آسمانهایهدیه هایموجود در متن کتاب یلتحل یاز واحدها یتعداد یتصادف

مقوله مربوط قرار دادنغد.  یلدر ذ ییشکوفا هایمؤلیه با ارتباطشان به توجه با را هرکدا  و انتخاب را
نادرس   یادرس   ی درخواس  شد تا نظرات خود را در مورد تخص دوبار  یدسپس از همان اسات

بغر  هولسغتی پایغایی ی ضر ی . درنهاندنکمنتخ  مشخ   یلتحل یبه واحدها ییشکوفا یژگیو
 یغلتحل یواحدها ی که نشان از ثبات مولوب در تخص شد محاسبه 74/0نظر کارشناسان  یمبنا

 بود.  ییمرتب  با شکوفا

                                                           

1. Wiliyam romey 

2. ISE 
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 پژوهش هاییافته

آمد  از  دس  به یجنتا یی دور  ابتدا آسمانهایهدیه هایکتاب در تحلیل واحدهای بررسی از پس
 جغدو  هغر محتغوای. اسغ  شد  آورد  تحصیلی پایه تیکی  به جدو  در شد   انجا  هاییبررس
قغرار  یممنپرمغا سغل ییاز پنج مؤلیه شکوفا هری تعداد بندها )پاراگراف( اس  که در  دهند نشان
 مغتن  در موجغود غیرمغرتب  و مغرتب  تحلیل واحدهای کل تعداد جدو  هر در همچنین اند؛گرفته
بغه  ی ( و درصد هرISE=یریدرگ ی )ضر غیرمرتب  به مرتب  واحدهای نسب  واحدها  کل تعداد

 آورد  شد  اس .  یزن یهو مجموع پنج پا یلیتحص یهآمد  از هر پا دس  به یجآورد  شد  و نتا ی تیک
بغا  ییدور  ابتغدا آسمانیهاهیهد یهاکتاب یمحتوا یلحاصل از تحل یهاهیافتبخش   یندر ا

 توجه به سؤایارائه م یپژوهش یها چغه  بغه»بود که  یناو  پژوهش حاضر عبارت از ا سؤا  .شوند
 «اس ؟ شد  توجه ییشکوفا یهامؤلیه به ییدور  ابتدا آسمانیهاهیهد یهاکتابدر  زانیم

 
 ابتدایی دوره آسمان های هدیه هایکتاب متن در پرما شکوفایی هایمؤلفه ی. فراوان1 جدول

/  هاپایه
 هامؤلفه

 از لذت
 روابط اشتیاق زندگی

 فراوانی دستیابی معناداری مثبت
 مرتبط واحدهای

 واحدهای فراوانی
 غیرمرتبط

 فراوانی
 تحلیل واحدهای

 195 127 68 18 11 9 16 14 دوم پایه
 100 12/65 87/34 23/9 64/5 61/4 20/8 17/7 درصد

 197 119 78 21 13 15 12 17 سوم پایه
 100 40/60 59/39 65/10 59/6 61/7 09/6 62/8 درصد

 233 132 101 25 17 19 18 22 چهارم پایه
 100 65/56 34/43 72/10 29/7 15/8 72/7 44/9 درصد

 253 139 114 24 26 21 24 19 پنجم پایه
 100 94/54 05/45 48/9 27/10 30/8 48/9 50/7 درصد

 269 142 127 28 32 19 21 27 ششم پایه
 100 78/52 21/47 40/10 89/11 06/7 80/7 03/10 درصد

 1147 659 488 116 99 83 91 99 مجموع
 100 45/57 54/42 11/10 63/8 23/7 93/7 63/8 درصد
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 ابتدایی دوره آسمان هایهدیه هایکتاب در پرما شکوفایی هایمؤلفه توزیع نیمرخ .1 نمودار

 یغعتوز یمغر ن یغزن 1در نمغودار  .شغد محاسبه یفراوان درصد سؤا  نیا به ییگوپاسخ منظوربه
 براسغاس شغد  اسغ . یمترس ییدور  ابتدا آسمانیهاهیهد یهاکتاب در پرما شکوفایی یهامؤلیه

واحغد  68 ل یغواحغد تحل 195که از مجموع  شودیم مشاهد  1 شمار  جدو  در موجود یهاداد 
 انیغم نی. در ااندپرداخته پرما ییشکوفا یهادو  به مؤلیه هیپا آسمانیهاهیهد یهادر کتاب لیتحل

 یهغاسهم مربوط به مؤلیه نیو کمتر یدرصد فراوان 23/9با  یابیدستسهم مربوط به مؤلیه  نیشتریب
 .اس  یدرصد فراوان 61/4با  مثب  رواب 

 هیپا آسمانیهاهیهد یهادر کتاب لیواحد تحل 78 ل یواحد تحل 197از مجموع  نیا بر افزون
 بغا یابیدستسهم مربوط به مؤلیه  نیشتریب انیم نی. در ااندپرداخته پرما ییشکوفا یهاسو  به مؤلیه

 .اس  یدرصد فراوان 09/6با  اقیاشت سهم مربوط به مؤلیه نیو کمتر یدرصد فراوان 65/10
 هیغپا آسممانیهاهیهد یهادر کتاب لیواحد تحل 101 ل یواحد تحل 233از مجموع  نیهمچن

سغهم مربغوط بغه مؤلیغه  نیشتریمؤلیه ب انیم نی. در ااندپرداخته پرما ییشکوفا یهاچهار  به مؤلیه
 یدرصد فراوانغ 29/7 با یمعنادار سهم مربوط به مؤلیه نیو کمتر یدرصد فراوان 72/10با  یابیدست

 .اس 
 آسممانیهماهیمهد یهادر کتاب لیواحد تحل 114 ل یواحد تحل 253از مجموع  نیا بر  افزون

سغهم مربغوط بغه مؤلیغه  نیشغتریب انیغم نیغ. در ااندپرداخته پرما ییشکوفا یهاپنجم به مؤلیه هیپا
درصغد  50/7بغا  یزندگ از لذت سهم مربوط به مؤلیه نیو کمتر یدرصد فراوان 27/10 با یمعنادار

 .باشدیم یفراوان
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ششغم بغه  هیپا آسمانیهاهیهد یهادر کتاب لیواحد تحل 127 ل یواحد تحل 269مجموع  از
 89/11با  یمعنادارسهم مربوط به مؤلیه  نیشتریب انیم نی. در ااندپرداخته پرما ییشکوفا یهامؤلیه

 .اس  یدرصد فراوان 06/7رواب  مثب  با  سهم مربوط به مؤلیه نیو کمتر یدرصد فراوان
 یهغادر کتاب لیواحد تحل 488 ل یواحد تحل 1147که از مجموع  شودیمشاهد  م نیهمچن

سغهم  نیشغتریب انیغم نی. در ااندپرداخته پرما ییشکوفا یهابه مؤلیه ییدور  ابتدا آسمانیهاهیهد
بغا  مثبغ  روابغ سهم مربوط به مؤلیغه  نیو کمتر یدرصد فراوان 11/10با  یابیدستمربوط به مؤلیه 

 . باشدیم یدرصد فراوان 23/7
 یهغامؤلیغه عیغتوز در یمعنغادار تیغاوت ایغآ» کغه بود این از عبارت حاضر پژوهش دو  سوا 

 «وجود دارد؟ ییدور  ابتدا آسمانیهاهیهد یهاکتاب در ییشکوفا
 

 دوره ابتداییهای آسمان های هدیههای شکوفایی در کتاب. بررسی وجود تفاوت معنادار بین مؤلفه2جدول 
 هامؤلفه
 

 درصد فراوانی
 سطح 𝒙𝟐 مقدار df (O-E) فراوانی

 مورد شده مشاهده معناداری
 انتظار

 4/1 63/8 6/97 99 زندگی از لذت

3 Chi-Square: 
67.984a Sig: .000 

 -6/6 93/7 6/97 91 اشتیاق

 -6/14 23/7 6/97 83 مثبت روابط

 4/1 63/8 6/97 99 معناداری

 4/18 11/10 6/97 116 دستیابی

 - 54/42 488 488 مجموع

 

 نیغا بغا نخسغ  کغه  یغترت نیا به شد؛ محاسبه یخ مجذور سوا  نیا به ییگوپاسخ منظور به
 از انتظغار مغورد یفراوانغ باشغد یمغ کسانی محتوا کل درپرما  ییشکوفا یهامؤلیه عیتوز که فرض

 یهاداد  براساسآمد.  دس  به هامؤلیه تعداد بر محتوا در شد  مشاهد  یهامؤلیه کل میتقس قیطر
 باشغدیکمتر م 05/0آمد  از مقدار  دس  به sigمقدار  نکهی  با توجه به ا2موجود در جدو  شمار  

 تیغاوت 000/0 سغو  در پرمغا ییشکوفا یهامؤلیه نیبو  شودینم دییتأگی  فرض صیر  توانیم
Sig: 0/000  Chi-Square: 67.984) دارد وجود یمعنادار

a .)مغورد  یبراساس فراوانغ نیهمچن
 یهغامؤلیغه انتظار  حد از شیب یابیدست مؤلیه بهکه  شودیمشاهد  م لیآمد  از تحل دس  بهانتظار 

کمتر از حغد انتظغار  مثب  رواب  و اقیاشت به حد انتظار و مؤلیه  ینزد یمعنادار و یزندگ از لذت
 توجه شد  اس .
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 بغه ییدور  ابتغدا آسممانیهاهیهد یهاکتاب»بود که  ینپژوهش حاضر عبارت از ا سو سؤا  
 «سازد؟یم ریدرگ ییشکوفا یهامؤلیه با را مخاط  زانیم چه

 
 ابتدایی دوره آسمان هایهدیه هایدر کتاب ییبا شکوفا یرمرتبطمرتبط و غ یواحدها ی. فراوان3 جدول

 (ISE) یریدرگ یبضر  تحلیل واحدهای فراوانی غیرمرتبط واحدهای فراوانی مرتبط واحدهای فراوانی هاپایه

 53/0 195 127 68 دوم پایه
 65/0 197 119 78 سوم پایه
 76/0 233 132 101 چهارم پایه
 82/0 253 139 114 پنجم پایه
 89/0 269 142 127 ششم پایه

 74/0 1147 659 488 مجموع

 
 فراوانغیرش مابغا شغ ییدور  ابتغدا آسممانیهماهیمهد یهغاکتاب یمحتوا یل  تحلبار  یندر ا

 یغاد محتغوایبا  مخاط  گیریدر ی شد و ضر  نجاا پرما شکوفایی بامرتب  غیرمرتب  و  هایؤلیهم
مغذکور  هغایکتغاب با مخاط  درگیری ضری  تعیین از حاصل نتیجه به توجه با. شدمحاسبه  شد 

دو    یغهپا آسممانهمایهدیمهبا کتاب  آموزاندانش درگیری ضری  که بینیممی  3 شمار  جدو  در
از  بیشغتر بنابراین اس ؛ 89/0و  82/0  76/0  65/0  53/0 ی و ششم به ترت پنجم  سو   چهار 

 درگیغری ضغری  و انغدپرداختغه ییشغکوفا هغایمؤلیهبه  هاکتاب ینا یلتحل یدرصد واحدها 30
 توجغه دهنغدۀنشان درگیری ضری  میزان این که کرد استنباط توانیاس  و م 4/0از  تر بزرگ عددی

 ضغری  همچنغین. باشغدمغی شغکوفایی هایمؤلیه به ابتدایی دور آسمانهایهدیه کتاب مولوب
 اسغ ؛ 74/0 یبه صورت کلغ ییدور  ابتدا آسمانهایهدیهکتاب  یبا محتوا آموزاندانش درگیری
 هایمؤلیه به ییدور  ابتدا آسمانهایهدیه های کتاب تحلیل واحدهای درصد 30از  بیشتر بنابراین

 ایغن کغه کرد استنباط توانیاس  و م 4/0از  تر بزرگ عددی درگیری ضری  و اندپرداخته شکوفایی
 هغایمؤلیغه بغهپغنجم  یغهپا آسمانهایهدیه کتاب مولوب توجه دهندۀنشان درگیری ضری  میزان

 پرمغا شغکوفایی هایتوجه به مؤلیه یزانم ینهدر زم یادشد  یمحتوا یبار آموزش و باشدمی شکوفایی
 .  اس  فعا  و مولوب صورت به

 
  گیرینتیجه و بحث

 بغه صغرف توجغه ی شناسغت دانش روانالتحو ینتراز مهم یکیعنوان مثب  به یشناسجنبش روان
 ییمنظور شکوفا ین. به ااس  داد  سوق یها در زندگکییی  بهترین سوی به را چیزها بدترین ترمیم
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 یچغارچوب هبغا ارائغ پرمغا شغکوفاییمغد   زمینغه ایغنکه در  یردقرار گ ی در اولو یدها بایتوانمند
 یهاگا  یکردیرو ینبا چن سلیممنگشود  اس .  ینهزم یندر ا پژوهش انجا  یمشخ   را  را برا

 ییالمغو هبا ارائ وبرداشته اس   یت روانالو کاستن مشک یاز زندگ ی رضا یجاددر جه  ا یبلند
و  یند یقعم یوندتوجه به پاس . با کوشید  یشناسشاخه از علم روان ینا یلجامع و کارآمد در تکم

 براسغاس ییدور  ابتغدا آسممانیهماهیمهد یهاکتاب تحلیلاز پژوهش حاضر  هدفم  روان الس
 دس  آمد: به یرز یجنتا پایان در که بود پرما شکوفایی هایمؤلیه

 آسمان یهاهیهد یهاکتاب در که شودیم مشاهد  1 شمار  جدو  در موجود یهاداد  براساس
 مربغوط سهم نیکمتر و یفراوان درصد 11/10 با یابیدست مؤلیه به مربوط سهم نیشتریب ییابتدا دور 

 جغدو  در موجغود یهغاداد  براساس نیهمچن اس ؛ یفراوان درصد 23/7 با مثب  رواب  مؤلیه به
 000/0 سو  در پرما ییشکوفا یهامؤلیه نیب و شودینم دییتأگی  فرض صیر  توانیم  2 شمار 
مشغاهد   لیآمد  از تحل دس  بهمورد انتظار  یبراساس فراوان نیهمچن. دارد وجود یمعنادار تیاوت

 بغه  یغنزد یمعنغادار و یزندگ از لذت یهامؤلیه انتظار از حد  شیب یابیدست مؤلیه به که شودیم
 و رواب  مثب  کمتر از حد انتظار توجه شد  اس . اقیاشت مؤلیه و انتظار حد

 شمار  جدو  در مذکور یهاکتاب با مخاط  یریدرگ  یضر نییتع از حاصل جهینت به توجه با
 از تر بزرگ یعدد ییابتدا دور  آسمانیهاهیهدبا کتاب  آموزاندانش یریدرگ  یضر که مینیبیم  3
یهماهیمهد یهغا باکت لیغتحل یدرصد واحغدها 30از  شترید که بکراستنباط  توانیم و اس  4/0

توجه  ۀدهندنشان یریدرگ  یضر زانیم نیا و اندپرداخته ییشکوفا یهابه مؤلیه ییدور  ابتدا آسمان
 در ادشغد ی یمحتغوا یآموزش بار و باشدیم ییشکوفا یهامؤلیه بهآسمانیهاهیهدمولوب کتاب 

 .  اس  فعا  و مولوب صورت به ییشکوفا یهامؤلیه به توجه زانیم نهیزم
 زمینغه در اصغلی هغایکتغاباز  یکیعنوان به ییدور  ابتدا آسمانهایهدیه هایکتاب بنابراین

 ینغهکغه در زم باشغدمغی مییغدی موال  شاملدر بون خود  آن مبانی و دینبا  آموزاندانش آشنایی
 آن بغه حاضغر پغژوهش در. آنچغه اسغ  توجغه قابغلدر نوع خغود  شکوفایی هایپرداختن به مؤلیه

 یغانبود که در پا ییدور  ابتدا آسمانیهاهیهد یهاکتابدر  شکوفاییو نقش  ی   اهمشد پرداخته
 یغ اهم ۀدهنغدنشغان ییشغکوفا یهغامؤلیغه بغه مغذکور هایکتاب توجهحاصل شد که  یجهنت ینا

 .س ا هستی عالم موجودات دیمر ینانسان و منزل  او در ب واالی یما جا وم  روان الس
 ارتقغای و بقا شکوفایی  به شدید میل آن و دارد بنیادین تمایل ی  تنها ارگانیز  هر راجرز نظر از
 بغا ارتبغاط تسغهیل فرد خودشکوفایی شرط و یابند ظهور مجا  او بالقو  استعدادهای تا اس  تجربه

 در مثب  رواب  مؤلیه از حاصل نتایج به توجه با(. 1951)راجرز   اس  شدناجتماعی و افراد سایر
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 گیغرد  قغرار بیشغتری توجغه مورد مؤلیه ینا رودیانتظار م ییدور  ابتدا آسمانیهایهدیه هایکتاب
 رواب  ایجاد اگر بنابرایناس ؛  97 انتظار  مورد فراوانی و 83 مؤلیه  ینمشاهد  شد  ا یفراوان یراز

دور   آسمانیهایهدیه هایکتاب مقاصد از خودشکوفایی به میل سرانجا  و شدناجتماعی و مثب 
 .دارد ضرورت مؤلیه ینا یشترب یقتوجه به مصاد باشد یم ییابتدا

به حداکثر رساندن لذت و کاهش و بغه  یشبا افزا معموالً  که اس  فکری مکت  ی  گراییلذت
 یخوب زمان یزندگ یکردیرو ین(. با چن2001 ی و دس یان)را شودیم یحداقل رساندن درد تداع

 یخوب به نما  خوش روانغ یرا تجربه کند. کارها ی و موفق یمثب   شاد های یجاناس  که فرد ه
 قرار مدنظر را هاچالش و هابا فرص  و سالم درس مواجهه  یاشار  دارد و مهارت و دانش افراد برا

 یاز فراوانغ یشب ییدور  ابتدا آسمانیهایهدیه هایکتاب اساس این بر(. 2015 یش )نور دهدمی
 .آموزندمی زمین ایران کودکان به را داشتنو احساس خوب یمورد انتظار لذت از زندگ

 در هغدف داشغتن صغورت به معنغا کغه گیغ  بایغد شغکوفایی مد  در معناداری مؤلیه مورد در
 زنغدگی در مقصغود داشغتن و زنغدگی ارزشمندی احساس خود  از فراتر چیزهایی با ارتباط زندگی 
دور   آسممانیهایهدیمه هغایکتغاب در ؤلیهم ین( که خوشبختانه به ا2012 یمر )است شد  تعریف

 مؤلیغه یغنمشاهد  شد  در ا یپرداخته شد  اس  و فراوان یلذت از زندگ ؤلیهبا م یفردهم ییابتدا
سند تحغو  و توجغه بغه خغدا و توجغه درس  یمبان ی به محور توجهاز حد انتظار اس  که با  بیشتر
 .آیدمی نظر به یعینوجوانان طب یآنان برا یو ائمه اطهار و الموساز یامبرانبه پ آسمانیهایهدیه

 و مثبغ  هیجانغات توانندمی افراد. اس  پرما مد  بعد پنج از یکی مثب  های هیجان یا اشتیاق
 در مثبغغ  هغغای هیجان ارزش از بسغغیاری موالعغغات و کننغد تجربغغه همزمغغان صغغورت بغغه را منیغی

مشغاهد  شغد  کمتغر از  یبعد فراوانغ ین(. در ا2009)هوپرت   کنندمی حمای  زندگی پیامدهای
 مؤلیهبه  آسمانیهایهدیه یبرنامه درس یو بازنمر یکه با بررساین یدمورد انتظار اس  و ام یفراوان

 توجه شود. یشترب یاقاشت
 انجامد می مثب  شولی نتایج به شکوفایی که کرد اذعان باید یشرف پ یادستاورد  مؤلیه مورد در

همایهدیمه هغایکتغاب در(. 2011 اورلمنس  و)باکر  بخشدمی بهبود را فرد عملکرد و خالقی  و
 یفراوان یشترینشد  و ب انتظاری حد از فراتر توجه دستاورد یا پیشرف  ؤلیهبه م ییدور  ابتدا آسمانی

و  ی در جه  رشد خالق یبرنامه درس یننشان از اهتما  ا یناس  و ا یافتهاختصاص  ؤلیهم ینبه ا
 .اس  آموزان دانشبهبود عملکرد 

 اهمیغ  و ضغرورت هب خاصی توجه آسمانیهایهدیه هایکتاب گرف  نتیجه توانمی بنابراین
 کالمغیبغا  کغه انغدشغد  یادآورنکته را  ینو ا داشته مخلوق و خالق با مثب  رواب  و زندگی از لذت
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 یدناثربخش جهغ  رسغ نیزساد   و  یمیدر کاربرد میاه تالشیو ابها   یچیدگیو به دور از پ روشن
 محتغوایاز  بخشیتنها  شد  پرداخته آن به حاضر پژوهش درنچه آداشته باشند.  ییانسان به شکوفا

توان بغا یراستا م ینو در ا رود می شمار به شکوفایی ویژ  بهبهداش  روان و  بار در مدارس آموزشی
 ایغندر  یشناسغ علغم روان نظغرانصاح  یمرد یعلم یهانظریهاصو  و  یسهشناخ  و مقا یین تب

 انمخاطبغ یبرا م  روان راالو س یند یناگسستن یونداز پ یمریپرد  د ینی د های باکت یرو سا منابع
 همکغارانی و اسغاتید تمامی از که دانندمی واج  خود برپژوهشمران  یان گذاش . در پا یشبه نما

 .دارند اعال  را خود احترا  و تشکر نهای  کردند  همکاری حاضر پژوهش انجا  در که
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